Výbor mestskej časti č. 4 Nitra – Klokočina
Predseda výboru: Ing. Rudolf Hlavačka
Sekretárky výboru: Helena Miháliková, Margita Havránková

Z á p i s n i c a č. 7/2012

zo zasadnutia výboru mestskej časti č. 4 Nitra – Klokočina, ktoré sa konalo dňa 6. 8. 2012
na Mestskom úrade v Nitre s týmto programom:

1. Otvorenie
2. Informácia z rokovania MZ, MR a komisií MZ
3. Organizačné a technické zabezpečenie Klokočinského jarmoku
4. Kontrola plnenia pripomienok VMČ za I. polrok 2012
5. Prerokovanie došlej pošty a stanoviská k nej, pripomienky VMČ
6. Rôzne
Zasadnutie výboru mestskej časti otvoril

predseda VMČ Ing. Rudolf Hlavačka. Na

zasadnutí sa zúčastnilo 12 členov, priložená je prezenčná listina s vlastnoručnými podpismi.
K bodu 2/
Informácia z rokovania MZ, MR, komisií MZ – p. Paliatka podal informáciu k tomuto bodu.
K bodu 3/
Organizačné a technické zabezpečenie Klokočinského jarmoku – jarmok sa bude konať v d
ňoch 31.8.2012 až 2.9.2012. Podrobne boli prerokované jednotlivé body programu jarmoku
a boli zostavené pracovné skupiny k ich zabezpečeniu, tiež materiálno-technické zabezpe
čenie. Všetci členovia VMČ boli vyzvaní na aktívnu účasť pri zabezpečení tejto akcie.
K bodu 4/
Kontrola plnenia pripomienok VMČ za I. polrok 2012 – boli skontrolované pripomienky
osobitne z každého zasadnutia VMČ v roku 2012. Na pripomienky adresované Mestským slu
žbám Nitra zo zasadnutia VMČ zo dňa 12.3.2012 na VMČ nebola zaslaná odpoveď. Jedná sa
o tieto pripomienky:
- VMČ žiada opraviť zničené detské ihrisko na Jedlíkovej ul. /za ZŠ sv. Marka/.
- Pred prevádzkami Family centra smerom k prevádzke Lidl na Dolnočermánskej ul. je vedľa
schodiska v tráve vyšľapaný chodník, žiadame tu vybudovať bezbariérový prístup pre kočíky,
vozíky a pod. Tieto pripomienky budú zaslané opätovne na Mestské služby Nitra a na
vedomie primátorovi mesta.
K bodu 5/
Došlá pošta – odpovede na pripomienky:
- Mestské služby Nitra – oprava jamy na Mikovíniho 9-11 bola vyspravená, oprava poklopu
dažďového vpustu na Žilinskej ul. pri autobusovej zastávke MHD bola opravená 22.6.2012,
úpravu a dobudovanie zábradlí na Čajkovského, Bazovského a Mikovíniho ul. zaradia do
harmonogramu opráv v termíne september 2012. Obnova a náter lavičiek a drevenej obruby
pieskoviska na Mikovíniho 16 bola zrealizovaná v mesiaci jún 2012.

- Mestský úrad v Nitre, odbor komunálnych činností a životného prostredia – Osadenie lavi
čiek pri kotolni na Škultétyho 5 – v súčasnosti nie je možné kladne vybaviť, nakoľko nie sú
lavičky na sklade. Prehodnotenie cestovného poriadku – zmeny v cestovných poriadkoch
nastali z dôvodu úsporných opatrení ako jeden z krokov s cieľom zníženia straty MHD,
prebieha vyhodnocovanie pripomienok cestujúcej verejnosti a výborov mestských častí. ZŠ
Benkova sa sťažovala na zvýšenú prašnosť z prevádzky štrkopieskov na Pražskej ul.
v objektoch školy – majiteľ sa vyjadril, že vybuduje kropiace zariadenie.
- Mestský úrad v Nitre, referát dopravy a cestného hospodárstva – zmapovanie parkovacích
miest, bytov a prihlásených motorových vozidiel na Klokočine a vykonaný prieskum koľko je
dodávkových vozidiel na sídlisku Klokočina, priložená prehľadná tabuľka k odpovedi. Ďal
ších rokovaní sa zúčastní komisia v zložení p. Hollý, Paliatka, Vereš a Císar.
Nová pošta:
1. Melánia Švárna, Beethovenova 18, Nitra – opätovne žiada vyčistenie betónovej vpuste
a riešenie vytápania pivničných priestorov v čase dažďov. List bude odstúpený OSBD
Nitra a Mestským službám Nitra.
2. Terézia Hajlová, Jurkovičova 1, Nitra – opätovne žiada opraviť chodník pri zadnom
vchode Jurkovičova 1 a vykonať výmenu piesku a osadenie lavičiek s operadlami – po
žiadavka bola odstúpená Mestským službám Nitra v októbri 2011. Zistíme ako to rie
šili Mestské služby a bude daná odpoveď p. Hajlovej.
3. Pavol

Obertáš,

Čajkovského

13-19

žiada

o osadenie

lavičky

pred

Čajkovského 19 a nový náter už existujúcich parkovacích čiar pred

vchodom

týmto domom.

Vyjazdené jamy na parkovacích miestach žiada vyfrézovať a následne na novo
vyasfaltovať. Ďalej žiada opraviť prístupový chodník pred vchodmi domu, hrozí tu
nebezpečenstvo úrazov. VMČ listy odstupuje Mestským službám Nitra.
4. Mestský úrad, odbor komunálnych činností a životného prostredia – návrh jesenného
upratovania na rok 2012. VMČ súhlasí s predloženým návrhom.
5. Mestský úrad, odbor komunálnych činností a životného prostredia – predložená mapa
Klokočiny s označením, kde sa navrhujú osadiť nádoby na psie exkrementy. VMČ
nemá pripomienky k osadeniu nádob.
6. Mestský úrad, odbor majetku – predkladajú návrh súťažných podmienok pre
vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej súťaže: „Odpredaj nehnute
ľnosti Základná škola Nedbalova ul. 2 stavba súp. č. 839 na parc. č. 7261/198 ,
pozemku „C“ KN parc.č. 7261/198, pozemku „C“ KN parc. č. 7261/199 a pozemku „C
“ KN parc. č. 7261/120 k.ú. Nitra“. VMČ nemá námietky k predloženému návrhu súťa
žných podmienok.
Pripomienky VMČ:
1. MsÚ, odbor komun. činností a ŽP: VMČ žiada opraviť drevené schody na Petzwalovej
ul. – sú poškodené, bez zábradlia a pohyb na nich je nebezpečný, hrozia tu úrazy.
K bodu 6/
1. P. Paliatka informoval o rokovaní, konaného dňa 25.7.2012, ktoré sa konalo na útvare
hlavného kontrolóra na základe petície obyvateľov domov Novomeského 2,4,6 Nitra,
ktorou sa domáhajú vybudovania parkovacích miest pri bytových domoch a obnovy
chodníka od OD Lidl po Maticu slovenskú na Dolnočermánskej ul. v Nitre. Boli tu
prijaté opatrenia aj pre VMČ:

1/ VMČ na najbližšom zasadnutí prerokuje návrh ob

čanov a predloží ho na posúdenie útvaru hlavného architekta a 2/ VMČ prerokuje po

žiadavky občanov, zapracované do Koncepcie statickej dopravy obytného súboru
Klokočina a zaradí ich do návrhu rozpočtu na ďalšie obdobie.
2. VMČ písomne upozorní poslanca Boháta na povinnosť starať sa o informačnú tabuľu
pri Pošte na Jurkovičovej ulici.

Ďalšie zasadnutie VMČ sa bude konať dňa 27. 8. 2012 o 16,00 hod. na Mestskom úrade
v Nitre.

Ing. Rudolf Hlavačka
predseda výboru mestskej
časti č. 4 Nitra-Klokočina
Zapísala: Helena Miháliková
sekretárka VMČ

